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  الذسط الثامً

 

همَّ صّلِ وظلم وباسك، على عبذك وسظىلك محمٍذ، وعلى آله 
َّ
بعم هللا الشحمً الشحيم، الحمذ هلل سب العاملين، الل

. وصحابحه أجمعين، وعلى مً ثبعهم بئحعاٍن إلى ًىم الذًً

متي:قال املؤلف سحمه هللا جعالى}
َ
 { باب ال ًقل عبذي وأ

بعم هللا الشحمً الشحيم 

. الحمذ هلل والصالة والعالم على سظىل هللا، وعلى آله وصحبه

متي، هزا مً ألادب مع هللا ظبحاهه وجعالى، : قال الشيخ إلامام محمذ بً عبذ الىهاب
َ
باب ال ًقل عبذي وأ

، والىاط ملهم عبيذ هلل ظبحاهه وجعالى . فئن العبىدًة هلل عضَّ وجلَّ

متي: "؛ ألن هزا فيه إظاءة أدٍب مع هللا، وال ًقل"عبذي: "فال ًقل
َ
، ٌعجي لألهثي مً املماليك؛ ألن اليعاء "أ

. ملهً إماءٌء هلل عضَّ وجلَّ 

شة أن سظىل هللا صلى هللا عليه وظلم} ظيذي : ال ًقل أحذلم أطعم سبك، وليقل» في الصحيح عً أبي هٍش

متي، وليقل فحاي وفحاجي وغالمي
َ
 .{«ومىالي، وال ًقل عبذي وأ

 ،قاى للملىكوػم هرا مً التأدب مؼ هللا طبحاهه وتػالى ًُ طيدك ومالنو، فإن : أطػم زبو، ٌػني:  فال 

صت فال بأض بقىلها، لأن ًقىى زب الداز، زب إلابل، 
ُ
طلقت فهي هلل طبحاهه وتػالى، وإما إذا خ

ُ
السبىبيت إذا أ

. وما أشبه ذلو، أما السبىبيت املطلقت فهي هلل طبحاهه وتػالى

 متي: "ولرلو ال ًقل
َ
متي: "ململىله، وال ًقل" غبدي"، ال ًقىى املالو "غبدي وأ

َ
ململىلته؛ ألن هرا هلل طبحاهه " أ

. مملىلتي: ٌػني" فتاتي"أو " هرا فتاي"أو " هرا مملىمي: "وتػالى، وإهما ًقىى 

{ 
ٌء
. في هزا الباب معاال لثيية

متي: املعألة ألاولى
َ
 {الىهي عً قىل عبذي وأ

  متي»: وػم؛ ألن السطىى  صى هللا غليه وطلم ًقىى
َ
 ألن هرا اللفظ إهما ًليق باهلل ،«ال ًقل أحذلم عبذي وأ

. طبحاهه وتػالى، فالىاض ملهم غباد هللا، واليظاا ملهً إماا هللا غصَّز وولَّز 

  ولنً ًقىى اللفظ الالالق باململلىو .

 {أطعم سبك: ال ًقل العبذ لعيذه سبي، وال ًقال له: املعألة الثاهية}           

 أطػم : "، ولنً ًقاى-طبحاهه وتػالى-؛ ألن السبىبيت هلل "وض ئ زبو"، "أطػم زبو: "ال ًقىى اململىك ملالنه

. مالنو: ، ٌػني"وض ئ طيدك"، أو "طيدك

. {فحاي، وفحاجي، وغالمي: جعليم ألاول قىل : الثالثة}          
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  متي: "وهى املالو، ال ًقىى :  وى
َ
ى " فتاتي"، و "مملىمي: "، ٌػني"فتاي: "، وإهما ًقىى "غبدي وأ اَل ُمىس َ

َ
 ق

ْ
﴿َوِإر

﴾ ًِ
َبْحَشٍْ

ْ
 َمْجَمَع ال

َ
غ

ُ
ْبل

َ
ى أ ْبَشُح َحتَّ

َ
 أ

َ
اُه ال

َ
ح
َ
. ململىله أو لػبده: لفتاه، ولم ًقل: ، قاى[60: النهف] ِلف

. {ظيذي ومىالي: جعليم الثاوي قىل : الشابعة}          

  ومىالي، أي"مالهي: "، ٌػني"طيدي: "، وليقل"زبي: "، ال ًقل"طيدي: "تػليم اللاوي، الري هى اململىك، ًقىى ، :

. متىلل أمسي 

ىحيذ حتى في ألالفاظ: الخامعة مً املعاال}          
َّ
. {الحىبيه للمشاد، وهى ثحقيق الح

 ىحيد، حتى فل  لفاظ، ولى مان ال ًقصد مػىاها، لنً ًتأدب : وػم، الحنمت مً الىهي غً ذلو هى تحقيق التَّز

ؼٌع مً اململلىو -طبحاهه وتػالى- فال ًأتي باللفظ الري فيه إطااة أدٍب فل حق هللا حتى فل اللفظ،
ُّف
. ، وفيه تسف

ىحيذ في حياثه؟ }           
َّ
. {ليف ًحقق املعلم الح

 ىحيد ىحيد، قد ًهىن إلاوظان مىحًدا، ولنً ال ًهىن محقًقا للتَّز ىحيد غير التَّز له، تحقيق التَّز .  ًحققه إذا لمَّز

 ىحيد ىحيد: تحقيق التَّز . هى تصفيته مً الشسك، والبدع، واملػاص ي ملها، هرا هى تحقيق التَّز

م: املؤلف في هزا الباب، في باب قىل }           بين هل الىهي للنشاهة أو للححٍش ًُ متي، لم 
َ
. {عبذي وأ

  م، إذا قصد التػاظم فل هفظه، وقد ًهىن للنساهت إذا لم ًقصد ًظهس لل حظب هيت املتهلم، قد ًهىن للتحٍس

ٍه  . التػاظم فل هفظه، فيهىن هرا مً  لفاظ املنسوهت، لساهت تتًن

. {؟"غالم محمٍذ "، أو "عبذ محمٍذ "هزا : لى قال ًا شيخ}           

 غالال محمٍد، أو مملىك محمٍد، أو فتى محمٍد : غبد محمٍد، ًقاى: ال، ما ًقاى .

. {هزا عبذي؟: بصيغة الخبي: إن قالها}         

 ال ًجىش، ال بصيغت الخبر وال بغيره، هى ما ًقاى إال بصيغت الخبر، ال ًقاى هرا اللفظ إال بصيغت الخبر .

. {ما أبشص املعاال التي ٌعحفيذ منها املعلم في حياثه؟ ما أبشص الذسوط املعحفادة مىه والىقفات؟ }          

  ىقصه، ولى باأللفاظ، ولى لم ًقصد مػىاها، تأدًبا مؼ هللا ًُ ىحيد؛ لتجىب ما  طبحاهه -ٌظتفاد مىه تحقيق التَّز

ىحيد-وتػالى . ، وهرا مً تحقيق التَّز

 
 

 .وصلى هللا على هبيىا محمذ، وعلى آله وأصحابه وأثباعه، وظلم جعليًما لثيًيا إلى ًىم الذًً

 

 


